ایجاد یک ساختار  -منحنیها
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

در درس قبــل نحــوه اســتفاده از ابزارهــای ســهبعدی بــرای رســم یــک ســاختار ،ابزارهــای ویرایــش و همچنیــن
 importکــردن یــک ســاختار از بیــرون از نرمافــزار  CSTتوضیــح داده شــد.
در این درس ،به معرفی ابزارهای رسم انواع منحنیها میپردازیم.

از ریبــون  Modelingبخــش  Curvesمیتوانیــد منحنیهــای مختلــف را رســم کــرده و بــا اســتفاده از Curve

 Toolsعملیــات مختلــف روی آنهــا انجــام دهیــد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت  RFplus.irاست.
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بعــد از انتخــاب هــر المــان ،بــا دوبــار کلیــک روی صفحــه ،نقطــه ابتدایــی انتخــاب میشــود .یــا میتوانیــد بــا اســتفاده
از کلیــد  Tabمختصــات نقطــه را بهصــورت دســتی وارد کنیــد .در ادامــه بــا هــر دبلکلیــک ،نقطــه بعــدی انتخــاب
میشــود.

انواع منحنیها در :CST
 :Polygon )۱رسم یک منحنی چندضلعی دلخواه
 :Line )۲رسم یک خط
 :Circule )۳رسم دایره
 :Ellipse )۴رسم یک دایره

 :Arc )۵رسم یک کمان (بخشی از یک دایره)
 :Rectangle )۶ایجاد یک مستطیل
 :Spline )۷ایجاد یک منحنی دلخواه
 :۳D Polygon )۸رســم چندضلعــی سـهبعدی (ایجــاد یــک چندضلعــی در فضــای سـهبعدی .ابــزار  Polygonیــک
منحنــی را روی صفحــه رســم میکنــد)
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:۳D Spline )۹رسم یک منحنی در فضای سهبعدی
 :Analytical Curve )۱۰ایجاد یک منحنی دلخواه با استفاده از معادالت ریاضی

ابزارهای منحنیها:
بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود ،میتــوان یــک منحنــی را ویرایــش کــرد ،یــا آنرا بــه یــک ســطح دوبعــدی ،یــا یــک
جســم س ـهبعدی تبدیــل کــرد.
 :Extrude Curve )۱یــک منحنــی بســته را در راســتای عمــود بــر ســطح ،بهصــورت یــک جســم ســهبعدی در
م ـیآورد
 :Cover Curve )۲یک منحنی بسته را به یک سطح دوبعدی تبدیل میکند
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 :Sweep Curve )۳بــا اســتفاده از ابــزار ایــن ابــزار ،یــک منحنــی بســته را میتــوان در راســتای یــک خــط یــا
منحنــی دیگــر ،جــاروب کــرد و یــک شــکل س ـهبعدی ایجــاد کــرد.
 :Loft Curves )۴بــا ایــن ابــزار میتــوان دو منحنــی را کــه در دو صفحــه مختلــف قــرار دارنــد بــه هــم متصــل کــرد
یــک جســم سـهبعدی بــا ســطح مقطــح دومنحنــی مذکــور را ایجــاد کــرد.
 :Trace from Curve )۵ایــن ابــزار ،یــک منحنــی بســته را در راســتای عمــود بــر ســطح حجــم میدهــد .تفــوات
آن بــا گزینــه  Extrudeدر تعییــن ضخامــت دیــواره شــکل س ـهبعدی اســت.
 Blend )۶و  :Chamferزوایای منحنیهای ایجاد شده را میتوان بهصورت منحنی یا پخ درآورد.
 :Trime Curve )۷ابزاری برای اصالح یا حذف چند منحنی که همدیگر را قطع کردهاند ،است.

نرمافــزار  CSTایــن امــکان را میدهــد کــه عــاوه بــر منحنیهــای متــداول بــا فرمــول مشــخص ،از طریــق ابــزار
 Analytical curveمنحنــی دلخــواه را بــا وارد کــردن روابــط ریاضــی رســم کنیــم.
بهعنوانمثــال بــرای رســم منحنیهایــی بــا روابــط  y=x^2یــا منحنــی در فضــای ســهبعدی ماننــد یــک فنــر
میتــوان از ایــن ابــزار اســتفاده کــرد.
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